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هندسة االبداع واستراتيجيات إدارة األعمال اإلبتكارية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

يمثل اإلبتكار واإلبداع أحد المتطلبات اإلساسية في اإلدارة الحديثة إذ لم يعد كافيا للمنظمات على أختالفها  العمل بالطرق الروتينية التقليدية ألن االستمرار بها قد يؤدي الى إخفاق 

سير العمل في المنظمات من أجل ضمان بقائها واستمرارها يجب أن ال تقف عند حد الكفاءة, بمعنى أن تقوم بعمل األشياء بطريقة صحيحة, وأنما يجب أن يكون طموحها أبعد 

وأعلى من ذلك, بحيث يكون اإلبتكار واإلبداع والتجديد هي السمة المميزة ألدائها.

اإلدارة المعاصرة تحتاج إلى تعديل في نمط اتخاذ القرار, وتحسين وتطوير في طرق وأساليب تحديد األولويات واألهداف وهذا ال يتم إال عن طريق خلق المناخ التنظيمي المالئم 

الذي يتيح ويفسح المجال للفكر اإلبتكاري واإلبداعي في التطور والنمو . سيكتسب المشاركون في هذه الدورة "هندسة االبداع واستراتيجيات إدارة األعمال االبتكارية " المعرفة 

القيمة والمهارات والقدرات التي تعتبر أساسية للقيادة واإلدارة في بيئات العمل .  ستتطرق هذه الدورة إلى موضوع التوجيه، وكيف أصبح من األساليب اإلدارية المهمة عندما 

يتعلق األمر بتحفيز اآلخرين والتغلب على العقبات وحل مشاكل العمل. سيكتسف المشاركون أيضاً كيفية حث المدراء على تطوير العديد من القدرات القيادية من أجل الحفاظ على 

مؤسسة صحية في سوق العمل التنافسي.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

امتالك مجموعة من مهارات التفوق اإلداري التي تساعدهم على أداء األعمال بكفاءة وفعالية .�	

تطبيق تقنيات الوعي الذاتي  استعداداً إلطالق العنان لفطرة الميول اإلبداعية .�	

اإلطار والمنهجية التي يجب إتباعها لتحقيق التميز في المنظمات بسهولة ويسر تبني أساليب تشكيل المستقبل الالزم لمنظماتهم .�	

إنشاء البيئة الصحيحة التي ترعى وتعزز اإلبداع واالبتكار لدى اآلخرين�	

استخدام تقنيات وأدوات مختلفة لتوليد أفكار إبداعية ومبتكرة�	

تدعيم التفكير والتعرف بفكر حديث غير تقليدي .�	

أتخاذ القرارات اإلستراتيجية بطريقة ابتكارية .�	

تجنب العقبات التي تحول دون اإلبتكار والتفكير اإلستراتيجي .�	

تطوير الكفاءات اإلدارية األساسية إلجراء المهام والمسؤوليات .�	

أمتالك مجموعة من المهارات اإلدارية والفنية الالزمة لوضع الخطط والسياسات والبرامج اإلستراتيجية ومتابعتها والرقابة عليها .�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة سيناريوهات األعمال ودراسات الحالة لنقل المعرفة والمهارات الضرورية المتعلقة  بهندسة االبداع وأنشطتها األساسية. وتستخدم أيضاً التقييمات لمساعدة 

المشاركين على اكتشاف أساليب اإلدارة المعاصرة .

الفئات المستهدفة:

مدراء اإلدارات، مشرفي األقسام ،  مدراء الجودة و التميز، قادة فرق  العمل . والمهنيين اللذين يتميزون في المناصب اإلدارية مثل اإلداريين والمديرين والمفتشين والمشرفين 

والميسرين من مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص .
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المحتويات األساسية:

هندسة االبداع واستراتيجيات إدارة األعمال اإلبتكارية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

ااسسيات يف  ادارة االبتكار واألبداع:

مفهوم االبتكار واألبداع�	
تعريف االبتكار من خالل السوق�	
المجتمع االبتكاري�	
علم نماذج االبتكار�	
التفكير االبتكاري�	

التمزي اإلدارى واإلبداع ىف العمل:

أهمية اإلبداع فى مؤسساتنا العربية ما بعد جائحة كارونا�	
مفهوم ومبادىء التميز اإلدارى�	
شروط اإلبداع�	
لماذا التميز اإلداري أمر حتمى وضرورى�	
أسلحة التميز اإلدارى�	
محاور المنظمة المتميزة�	
سمات القائد المتميز�	

كيف يؤثر الوقت عىل عملية االبتكار واألبداع:

الوقت اإلبداعي واالبتكاري�	
المناخ المساعد لالبتكار واألبداع�	
محفزات الفكرة في أي وقت�	
محفزات الفكرة المتعلقة بالوقت�	
وقت اقناع اآلخرين بالفكرة�	

االبتكار واألبداع يف إدارة التغيري:

طبيعة التغيير واالبتكار�	
عملية التغيير�	
التغيير المخطط�	
الغايات التنظيمية للتغيير�	
هل هي فلسفة أصنعها صحيحة للمرة األولى ؟�	
التمييز بين التغيير واالبتكار�	
االتجاهات الرئيسية للعالقات بين التغيير واالبتكار�	
اثر التغيير واالبتكار على المنظمة�	
المقاومة للتغيير�	

مهارات االتصال والتواصل لصناعة التمزي عىل المستوى الشخىص:

مفهوم وأهمية االتصال�	
الدروس المستفادة من نموذج االتصال الشخصى�	
مبادى االتصال الفعال�	
مهارات إدارة الذات�	
مهارات إدارة اآلخرين�	
مهارات التأثير واإلقناع�	
مهارات التعامل مع الشخصيات صعبة المراس�	

التمزي واألبداع يف التفكري االسرتاتيجي:

استمرارية التفكير االستراتيجي�	
متطلبات تحقيق استمرارية التفكير االستراتيجي�	
بعض المصطلحات التي تستخدم في التفكير االستراتيجي�	
اإلطار العام لعملية التخطيط والتفكير االستراتيجي�	
مصفوفات التوجهات االستراتيجية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	
ورش عمل وحاالت تطبيقية�	

االبتكار واألبداع يف المنظمات:

ادارة االبتكار واألبداع في المنظمات�	
االبتكار واألبداع في المنظمات�	
مدراء المنظمات واالبتكار�	
المنظمات االبتكارية�	
االبتكار وأنواع المنظمات�	
تصنيف المنظمات لالبتكارات�	
مبادئ االبتكار في المنظمات�	
إدارة النشاطات االبتكارية في المنظمات�	
المنظمات واستراتيجية التكنولوجيا�	
تخطيط االبتكارات في المنظمة�	
تنظيم المنظمة لنشاطات البحوث والتطوير�	
استراتيجيات االبتكار واألبداع�	
السمات األساسية للمنظمات االبتكارية�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)هندسة االبداع واستراتيجيات إدارة األعمال اإلبتكارية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


